
5 componentes essenciais
para um bom programa

de voluntariado



À primeira vista, a recepção de
voluntários internacionais não parece
coisa difícil. Precisamos fornecer
acomodação a eles, explicar como
mover-se, atribuir tarefas a eles em
nossas organizações e pronto. No
entanto, essa abordagem bem
simplista não nos ajuda a maximizar o
impacto da presença dos voluntários
em campo, não nos protege de eventos
inesperados e não garante aos nossos
"convidados" uma experiência de
enriquecimento pessoal e profissional.

Poder contar com um bom programa de
voluntariado é, portanto, indispensável
para o sucesso dos nossos projetos.
Idealmente, todas as partes envolvidas
devem se beneficiar da presença de
voluntários em campo (incluindo os
voluntários)! Você já tem um programa
estruturado para a recepção de voluntários
internacionais?
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Caso contrário, é melhor que você
começe a pensar sobre isso. Os
voluntários são importantes recursos
humanos com grande potencial,
muitas necessidades e riscos
potenciais. Planejar sua abordagem a
eles, bem como os métodos de
colaboração, isso vai te ajudar a
aumentar o valor da experiência para o
voluntário, para a organização e, acima
de tudo, para os beneficiários.

Neste artigo, não pretendemos ensinar
como planejar um programa de
voluntariado de A a Z. No entanto,
gostaríamos de chamar sua atenção
para alguns de seus componentes que,
em relação à nossa experiência, são
muito importantes para obter bons
resultados. Você já os incluiu no seu
programa de voluntariado?
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O que fazer: depois de analisar as necessidades e a estrutura da sua organização,
prepara um texto conciso, porém detalhado, para descrever o trabalho a ser feito aos

possíveis candidatos. Não hesite em criar papéis diferentes para perfis distintos e dar um
nome a eles (assistente acadêmico, animador, assistência de comunicação etc.).

Publique esta descrição no site e em todos os canais de recrutamento. Reafirme-o nas
brochuras e dossiês de informações, se houver.

Que perguntas ele responde:
Onde o voluntário se encaixa na
estrutura organizacional? Com

quais responsabilidades? O que o
voluntário faz e em qual sector?
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O papel do voluntário

Importante porque ...
Ajuda a gerenciar as expectativas que o

trabalho do voluntário, evitando
decepções e tempo de inatividade.

Além disso, ele transmite uma imagem
estruturada e organizada da sua

associação.



O que fazer:
submeta o voluntário a um processo de seleção exigente, sempre incluindo uma

entrevista pessoalmente (ou Skype) e referências profissionais ou acadêmicas. Não
hesite em dizer "Não" a um candidato que não é adequado. Se você trabalha com

beneficiários em risco, também solicite um certificado penal.

Que perguntas ele responde:
quais voluntários são adequados para o

papel que você identificou? Que
características pessoais ou profissionais
devem ter? Como garantir que sejam

pessoas confiáveis?
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A seleção do voluntário

Importante porque ...
um voluntário não predisposto não será

capaz de fazer um bom trabalho ou
aproveitar da experiência. Além disso, em

casos extremos, certos perfis podem
prejudicar o bem-estar dos beneficiários.



Que perguntas ele responde:
Que perguntas responde: a quem o voluntário pode ser abordado em caso de

emergência e como? Como facilitar a comunicação entre voluntários e staff? Em caso
de descontentamento ou necessidade, existe um canal com a alta gerência da

organização? Que tipos de informações não são apropriadas para compartilhar com os
voluntários e o que é?

O que fazer:
compartilhar a lista de contatos do

coordenador e do restante da equipe
com o voluntário, convidando-o para
ser ouvido a qualquer momento, se

necessário. Organizar reuniões (formais
ou informais) periódicas envolvendo
staff e voluntários e incentivando a

participação deles.

Importante porque...
o voluntário deve se sentir seguro e apoiado

a qualquer momento, caso ocorra algum
imprevisto ou dificuldades. Contudo, além
das emergências, uma boa comunicação

interna entre voluntários e staff é produtiva
e estimulante, obviamente quando as

informações compartilhadas não
prejudicam a dignidade de ninguém (em

alguns casos, as informações privadas
relacionadas aos beneficiários podem não

ser compartilháveis). 06

Os canais de comunicação



O que fazer:
dependendo do voluntário e dos

recursos dele, algo virá à sua mente!
Algumas idéias: uma festa de

despedida, um presente, um cupom
para um curso on-line, um certificado,
uma camiseta, um post especial nas

mídias sociais ... E, claro, diga
OBRIGADO!

A quais perguntas ele responde:
como fazer os voluntários sentirem que

contribuição deles é importante?
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Um sistema de recompensas e agradecimentos

Importante porque...
os voluntários trabalham de graça, mas

como associação você não pode
esquecer de recompensar os esforços

deles.



O que fazer:
Antes de tudo, solicitar um contato de emergência e os dados do seguro de viagem

deles no momento do registro. Conhecer os principais riscos que o voluntário enfrentar
(doenças da área, riscos nas estradas, etc.) e informe-o com antecedência (avaliação de

riscos). E, claro, seja claro o que fazer em caso de emergência: para quem ligar, como
transportar o voluntário etc.

A que perguntas ele responde:
o que fazer se o voluntário estiver doente?

Se ele estiver hospitalizado? Se ele se
encontra sem acomodação? Em suma,

como enfrentar uma emergência?
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Uma rede de suporte e planos de
contingência

Importante porque ...
os voluntários estão sob da nossa

responsabilidade (especialmente quando
são muito jovens) e também devemos

estar preparados para eventos negativos,
como um acidente ou doença. Estar em

um país estrangeiro pode ser muito difícil
para eles encontrar uma solução sozinhos.



Web site
www.aynicooperazione.org

Entre em
contato

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

